VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém XX. zasedání zabývalo především:
- Výsledkem hospodaření obce k 31.5.2010 včetně realizace investičních akcí
zařazených k financování z rozpočtu obce na rok 2010 a návrhem rozpočtového
opatření č. 1/2010
- Územním plánem obce Hať – Změna č.3
- Celoročním hospodařením a závěrečných účtem za rok 2009 dobrovolných
svazkŧ obcí – Sdruţení obcí Hlučínska a Sdruţení obcí mikroregionu Hlučínsko
včetně zpráv o výsledku přezkoumání jejich hospodaření
- Zprávou o prŧběhu povodní v obci Hať ve dnech 17.5. a 2.6.2010
- Návrhem na odprodej plynárenského zařízení vybudovaného obcí Hať (MK
Rychlovecká)
- Stanovením počtu členŧ volených do Zastupitelstva obce Hať pro volební období
2010-2014
- Poskytnutím účelově vázaných finančních prostředkŧ spolkŧm a organizacím
pŧsobícím na území obce z rozpočtu obce na rok 2010
- Otázkou majetkoprávního vypořádání části pozemkŧ p.č. 628/1, k.ú. Hať, na
kterém je umístěna studna vodovodu zásobujícího obec Hať
- Informací o Technopárty, která se konala na katastru obce dne 5.6.2010
- Informací o současném stavu přípravy obce na výstavbu oddílné tlakové
kanalizace a ČOV
- Otázkou vyuţití objektu celnice č.p 737, Lipová 204
- Připomínkou o znečišťování chodníkŧ psími exkrementy
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Ţádostí organizátorŧ Prajzská rally – jízdy veteránŧ o spolupráci při organizaci
akce na území obce
- Ţádostí občana o úpravu MK Lipová – omezení rychlosti
- Návrhem na příspěvek Charitě Hlučín za poskytované sluţby v prŧběhu
1.čtvrtletí roku 2010 našim občanŧm
- Návrhem na ocenění občanŧ naší obce za 40 bezpříspěvkových odběrŧ krve
- Návrhem Technologického centra Hlučín na poskytnutí sluţby – zálohování dat
- Výsledkem výběrového řízení na organizátora výběrových řízení souvisejících
s přípravou akce Hať – ČOV a splašková kanalizace
- Organizací provozu mateřské školy Hať v době prázdnin
- Ţádostí o rozšíření vedení NN pro novostavby na MK Lipová
- Výsledkem kontroly zaměřené na vybírání místních poplatkŧ z hracích automatŧ
- Zprávou o výsledku hospodaření SOMA Markvartovice, a.s. za rok 2009, ve
které je obec akcionářem

- Zprávou o prŧběhu povodně ve dnech 16.-17.5.2010
- Ţádostí o odkoupení části obecního pozemku p.č. 2826/1, k.ú. Hať (staré koryto
vodního toku Bečva)
- Návrhem na prezentaci obce v oblastním telefonním seznamu ÉTER CZ
- Cenovou nabídkou na opravu kamenného kříţe stojícího na obecním pozemku
- Přípravou výstavby domu sluţeb – jmenování komise pro otevírání obálek a
posouzení nabídek
- Závěrečným vyúčtováním stavby „Rekonstrukce silnice spojující obce Hať a
Rudyszwald“
- Návrhem konceptu Územního plánu obce Vřesina
- Návrhem Zadání územního plánu obce Hať – změna č.3
- Výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby „Dŧm sluţeb v Hati“
- Zprávou o Technopárty konané na katastru obce Hať a rozpuštěné dne 5.6.2010
- Zprávou o prŧběhu povodně ze dne 2.6.2010
- Ţádostí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať o udělení souhlasu s vedením
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
- Přijetím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na krytí prvotních nákladŧ
a nezbytných opatření k likvidaci škod zpŧsobených povodněmi v roce 2010
- Ţádostí o pronájem objektu č.p. 737 – bývalá celnice
- Dovybavením pracoviště referenta evidence obyvatel o zařízení umoţňují vstup
do Centrálního registru evidence obyvatel prostřednictvím Czech Pointu
- Návrhem právního zástupce obce na úpravu smlouvy o dílo připravené k uzavření
s vítězem výběrového řízením zhotovitele stavby „Výstavba domu sluţeb v Hati“
- Ţádostí o pronájem části pozemku p.č. 2826/1, k.ú. Hať
- Stíţnostmi na pořádání karnevalŧ a hudebních produkcí v areálu hasičské
zbrojnice a rozhodla o zákazu pořádání karnevalů a hudebních produkcí po
22.00 hodině v areálu hasičské zbrojnice od 1.7.2010
- Usnesením z 20.zasedání Zastupitelstva obce Hať
- Výběrovým řízením na zhotovitele nového Územního plán obce Hať

BUDE VÁS ZAJÍMAT
IV. OBECNÍ A II. MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŢ
„Zajímavá místa pohraničí objektivem“
PODMÍNKY SOUTĚŢE
I.
ORGANIZÁTOR
Úřad Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, tel. +48
324194050.

II.
CÍL
Cílem soutěţe je získání materiálŧ (fotografií) pro umístění na propagačních
materiálech a která se plánuje uskutečnit v rámci mikroprojektu „Poznat, vědět,
pamatovat“, který bude spolufinancován z Evropského fondu rozvoje regionu a
státního rozpočtu „Překračujeme hranice“. Dalším cílem je architektonická
dokumentace a prezentace zajímavých míst Gminy Krzyżanowice a českých
partnerských obcí Píšť, Hať a Šilheřovice; popularizace (zviditelnění)
zajímavých a atraktivních míst, prezentace v tisku a reklamě prostřednictvím
organizátora, a také shromaţďování a archivování fotografické dokumentace
regionu.
III. SOUTĚŢÍCÍ
Soutěţe se mohou zúčastnit všichni fotografové, především děti a mládeţ.
IV. PRAVIDLA SOUTĚŢE
1. Tématem soutěţních prací je architektura a také místa (památky, stavby,
domy, mosty, ulice, architektonické celky apod.) česko-polského pohraničí,
náleţící ke Gmině Krzyżanowice a také k obcím Píšť, Hať a Šilheřovice.
2. Kaţdý z účastníkŧ mŧţe zaslat maximálně 5 fotografií.
3. Fotografie musí být dodány v elektronické podobě, tzn. CD/DVD nebo
prostřednictvím elektronické pošty (e-mail: promocja@krzyzanowice.pl) –
rozlišení fotografie – nejméně 1600x1200 pixel. Soutěţní práce posílejte
prostřednictvím tradiční pošty (CD, DVD) nebo elektronicky, nebo osobně.
4. Kaţdá práce musí být opatřena názvem nebo popisem objektu (místa), datem a
místem pořízení. U fotografií zasílaných elektronicky je nutno podpis umístit:
a) v případě zaslání CD/DVD – přímo na CD/DVD nosiči a také zároveň doloţit
v písemné verzi
b) přímo v e-mailu – zaslaným prostřednictvím elektronické pošty
5. K dodaným fotografiím je nutno poskytnout informace týkající se autora: jméno
a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon, e-mail, seznam zaslaných
prací, krátké odŧvodnění výběru představených motivŧ a také podepsané
prohlášení:
a) Souhlasím s pouţitím osobních dat Organizátorem fotografické soutěţe
„Zajímavá místa pohraničí objektivem“ v rámci stanovených podmínek
soutěţe, v souladu se zákonem ze dne 29.8.1997 o ochraně osobních dat (tj.
Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 ve znění pozdějších předpisŧ).
b) Po zaslání fotografií do soutěţe bezúplatně přecházejí veškerá autorská i
majetková práva na Organizátora ve všech oblastech vyuţití, dle bodŧ
usnesení v art. 50, zákona ze dne 4. 2.1994 r., o právech autorských a
dědických (Dz. U. z 2000 r., Nr. 80, poz. 904 ve znění pozdějších předpisŧ).
6. Práce přihlášené do soutěţe nebudou autorovi vráceny.
7. Účastníci a vítězové soutěţe budou informováni Organizátorem písemně,
telefonicky nebo elektronicky.
8. Výsledky soutěţe budou zveřejněny ve vývěsce Úřadu Gminy Krzyżanowice a
na internetových stránkách Gminy: www.krzyzanowice.pl
9. O změně podmínek soutěţe rozhoduje Organizátor.

10.Přihlášením do konkurzu účastník akceptuje stávající podmínky soutěţe.
11.Podmínky soutěţe a bliţší informace budou publikovány na internetových
stránkách: www.krzyzanowice.pl
V. OCENĚNÍ A ODMĚNY
1. Porota ustanovena organizátorem provede vyhodnocení fotografií a práce
doporučí k vyuţití v projektu „Poznat, vědět, pamatovat“.
2. Rozhodnutí poroty je definitivní a nepodléhá dalšímu prověřování. Porota si
vyhrazuje právo i neurčení vítězŧ.
3. Vítězové soutěţe obdrţí věcné ceny a jejich práce se vyuţijí v propagačních
materiálech vyrobených v rámci mikroprojektu: „Poznat, vědět, pamatovat“.
4. Místo převzetí cen bude určeno organizátorem soutěţe.
5. Práce, které se účastnily soutěţí v letech 2007, 2008, 2009 nebudou hodnoceny.
VI. VYUŢITÍ ZASLANÝCH FOTOGRAFIÍ
1. Organizátor získává oprávnění pouţít zaslané práce v jiných publikacích
propagujících Gminu a ve zvláštních kniţních vydáních a reklamních materiálech
(např. zaváděcí a informační leták, prospekt, plakát), multimediální prezentace
Gminy a taktéţ na internetových stránkách Gminy Krzyżanowice.
2. Organizátor získává oprávnění bezúplatně, které je uvedeno v odstavci 1, na
základě prohlášení poskytnutého autorem fotografií a získaného dle oddílu IV,
odst. 5 b) podmínek soutěţe.
VII. TERMÍNY
1. Zasílání prací do 15. září 2010 (v případě prací zasílaných prostřednictvím pošty
rozhoduje datum podacího razítka).
2. Vyhodnocení přihlášených prací: 30. září 2010.
3. Předání cen – termín a místo bude uvedeno na internetových stránkám Gminy a
vítězové budou informováni písemně nebo telefonicky.
Práce zasílejte na adresu:
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
pokój nr 21
adres e-mail:
promocja@krzyzanowice.pl

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu
PŘEKRAČUJEME HRANICE

INFORMACE NA CESTY
Váţení řidiči, protoţe se blíţí čas dovolených, uvádím informace, které mŧţete
vyuţít při svých cestách osobními vozidly v některých státech Evropy.
Nejvyšší dovolená rychlost Povolené
(km/hod)
mnoţství
Stát
alkoholu v
Povinné svícení
mimo
krvi
v obci obec na dálnici
(promile)
Belgie
50
90
120
0,5
při špatné viditelnosti
Bělorusko
60
90
100
0
při špatné viditelnosti
Bulharsko
50
90
120
0,2
při špatné viditelnosti
Česko
50
90
130
0
celodenní
Dánsko
50
80
110
0,5
celodenní
Francie
50
90
130
0,5
celodenní
Chorvatsko
50
90
130
0,5
celodenní
Itálie
50
90
130
0,5
celodenní
Maďarsko
50
90
120
0
celodenní
Německo
50
100 130 doporučeno
0,5
při špatné viditelnosti
Nizozemsko
50
80
120
0,5
při špatné viditelnosti
Polsko
50/60
90
130
0,2
celodenní
Portugalsko
50
90
120
0,2
při špatné viditelnosti
Rakousko
50
100
130
0,4
celodenní
Rumunsko
50
90
120
0
při špatné viditelnosti
Rusko
60
90
110
0
celodenní
Řecko
50
90
120
0,5
při špatné viditelnosti
Slovensko
50
90
130
0,2
celodenní
Slovinsko
50
90
130
0,5
celodenní
Španělsko
50
90
120
0,5
při špatné viditelnosti
Švýcarsko
50
80
120
0,5
celodenní
Turecko
50
90
130
0,5
při špatné viditelnosti
Ukrajina
60
90
130
0
při špatné viditelnosti
Velká Británie
48
96
112
0,8
při špatné viditelnosti
V Polsku je povolená rychlost 50 km/hod v době od 5 do 23 hodin, 60 km/hod
v době od 23 – 5 hodin.
Poskytnuté informace jsou bohuţel bez záruky, protoţe mohlo dojít od zpracování
přehledu ke změnám.

Dále bych rád upozornil:
- ve většině státŧ je nutné v některých případech pouţít bezpečnostní vestu, která
musí být
v kabině vozidla, nikoliv v zavazadlovém prostoru vozidla,
- v SRN platí, ţe v případě špatných povětrnostních podmínek, při kterých je
sníţená
viditelnost pod 50m, platí na dálnicích nejvyšší dovolená rychlost 50km/hod.,
- za sníţené viditelnosti ve dne platí na dálnicích ve Francii nejvyšší dovolená
rychlost
110/km/hod.,
- podle ustanovení mezinárodních úmluv OSN Vám za závaţné porušení předpisŧ o
silničním
provozu mŧţe být v zahraničí udělena nejenom vysoká pokuta, ale i odebrán
řidičský
prŧkaz.
Přeji šťastnou cestu.
Ing.Robert Vitásek
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství při MěÚ Hlučín

INFORMUJEME
■ POLICISTA S ÚZEMNÍ ODPOVĚDNOSTÍ PRO NAŠI OBEC
Pro naši obec je vyčleněn: prap. Miroslav Mazuch
tel.: 974 737 701. 595 041 210, fax: 595 041 211
email: opoophluci@mvcr.cz
adresa: Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezkého kraje
obvodní oddělení
Dr. E. Beneše 2
748 11 Hlučín
■ Povinná výměna řidičských průkazů
Drţitelé řidičského prŧkazu vydaného v době od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou
povinni tento doklad vyměnit za nový do 31. 12. 2010. Výměna ŘP je bezplatná
!!!
Od 1.5. 2004 je vydáván nový typ , tzv. EURO řidičského prŧkazu, který musí mít
kaţdý řidič nejpozději 1.1. 2014. Na rozdíl od všech předcházejících typŧ řidičských
prŧkazŧ je platnost tohoto dokladu časově omezena, a to na 10 let

Výměna ŘP se provádí podle místa trvalého pobytu drţitele. Ten musí s sebou
donést jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5cm odpovídající jeho podobě v době
podání ţádosti, stávající ŘP, doklad totoţnosti a vyplněnou „Ţádost o vydání ŘP“,
která je k dispozici na pracovištích odboru dopravy. Ţádost je nutno vyplnit a
podepsat,
Úřední hodiny pro veřejnost Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ
Hlučín:
pondělí, středa:
8 - 17 hod. / kaţdé první pondělí v měsíci do 19 hod. /
úterý, čtvrtek:
8 - 14 hod.
pátek:
pouze pro objednané klienty
Bliţší informace je moţno získat na tel.č. 595 020 343
Drţitelé ŘP vydaných před termínem 1. 1. 1994, které jiţ pozbyly platnosti, mohou
také poţádat o jejich výměnu. Ta je však jiţ zpoplatněna 50 Kč. Řidič, který usedne
za volant s neplatným dokladem, mŧţe být ve správním řízení pokutován ve výši 1
500 – 2 500,-Kč. Informace o povinné výměně ŘP lze také najít na webových
stránkách ministerstva dopravy – www.vymentesiridicak.cz.
■ Změny

jízdních řádů od 13.6.2010
K celostátnímu termínu změn jízdních řádŧ 13. 6. 2010 dojde k celé řadě změn v
v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.
Významnější změny se však týkají pouze Hlučínska.
Od 13. 6. 2010 bude zavedena nová autobusová linka č. 75, která významně
zlepší autobusové spojení mezi Porubou a Hlučínem. Projekt zavedení nové linky
zpracovala společnost Koordinátor ODIS s. r. o. na základě poţadavku vzneseného
ze strany měst a obcí Hlučínska, jejichţ občané dlouhodobě poukazovali na
nedostatečnost stávajícího dopravního spojení v tomto směru. Nová linka č. 75
nahradí stávající spoje linky č. 69 mezi Hlučínem a Martinovem a linky č. 270 a
295. Nově zde budou zajišťovány také víkendové spoje, spolufinancované
statutárním městem Ostrava. Provoz linky bude zajišťován společně čtyřmi dopravci
– v pracovní dny dosavadními dopravci Veolia Transport Morava a. s., TQM –
holding s. r. o. a Radovan Maxner a o víkendech nově Dopravním podnikem
Ostrava a. s. Linka bude vedena od zastávky Rektorát VŠB přes zastávky Duha,
Děhylov rozc., Děhylov ţel. st. a Štěrkovny na konečnou Hlučín aut. nádr. Interval
na lince bude 30 min. ve špičce, 60-120 min. v sedle a večer a 120 min. o víkendu
(5 párŧ spojŧ). U všech dopravcŧ budou stejné přepravní podmínky - vozidla budou
vybavena označovači jízdenek a nástup a výstup bude moţný všemi dveřmi.
Občanŧm Ostravy linka nabídne dosud chybějící spojení MHD k rekreačním
areálŧm Štěrkovna a Loděnice i k vlakŧm linky S1 směrem na Opavsko, na něţ
bude linka č. 75 v Děhylově navazovat. V souvislosti se zavedením nové linky bude
linka č. 69 zkrácena do trasy Dílny DP Ostrava – Děhylov rozc. – Dobroslavice.
Stávající spoje linky č. 69 mezi Hlučínem a Šilheřovicemi budou od 13. 6. 2010
označeny č. 292.

Další změny:
Linka č. 70
Linka č. 270
Linka č. 275
Linka č. 289
Linka č. 292
69
Linka č. 295

spoj č. 6 zkrácen po zastávku Hlučín,aut.nádr.
linka rozdělena do dvou nových linek č. 75 a 275
nová linka v úseku Opava - Dolní Benešov - Hlučín vzniklá
rozdělením linek č. 270 na linky č. 75 a 275
linka zrušena
nová linka v trase Hlučín,aut.nádr. - Šilheřovice,Ricka za linku
linka zrušena a její spoje převedeny do nové linky č. 75

■ Přinášíme informace o průběhu 2. Výzvy, kterou vyhlásila MAS Hlučínsko

V měsíci dubnu vyhlásila Místní akční skupina Hlučínsko 2. Výzvu pro příjem
Ţádosti o realizaci projektŧ z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER,
opatření IV.1.2. V této Výzvě podalo Ţádost o realizaci projektŧ 23 subjektŧ
Hlučínska – byli to: 1 zemědělský subjekt a obce a církve obou hlučínských
mikroregionŧ. Po kontrole administrativních náleţitostí, kterou všechny subjekty
splnily, proběhlo koncem května a začátkem června hodnocení a výběr Ţádostí.
V komisi, která se touto činností zabývá, jsou obyvatelé hlučínského regionu, kteří
berou svou funkci nesmírně zodpovědně. Výsledkem je výběr 13 Ţádostí o realizaci,
jejichţ krátký soupis vám přinášíme. A jaký je další postup? Vybrané i nevybrané
projekty budou ještě zkontrolovány na RO SZIF v Opavě, potvrzen jejich výběr a
pak jiţ nic nebrání jejich realizaci. Touto krátkou informací vám chceme přiblíţit
nepatrnou zásluhu MAS Hlučínska o rozvoj a budování našeho krásného a
jedinečného regionu.
Seznam vybraných Ţádostí o realizaci projektŧ v 2. Výzvě:
Opavice a.s.
Rekonstrukce fasády haly pro posklizňovou úpravu a
skladování obilovin
Obec Bělá
Bezdrátový rozhlas v obci Bělá
Obec Sluţovice
Obec Sluţovice-bezdrátový rozhlas nové generace
Obec Darkovice
Veřejný prostor oddechu a setkávání v Darkovicích
Obec Strahovice
Obecní informační mobiliář, osvětlení a zeleň na veřejných
prostranstvích
Město Dolní Benešov Blíţ k sousedŧm
ŘKC Hlučín
Schŧdněji za vyznáním úcty zesnulým…
Obec Vřesina
Revitalizace hřbitova v obci Vřesina u Hlučína
ŘKF Bohuslavice
Baroko v Bohuslavicích
Obec Velké Hoštice Lipová alej Velké Hoštice
ŘKF Sudice
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích současníkŧm budoucí
generace
ŘKF Bolatice
Oprava bočních věţiček kostele sv. Stanislava v Bolaticích
Město Kravaře
Nový čepec pro samosprávu Kravař

PODĚKOVÁNÍ
Vyznamenání občanů naší obce
V dubnu a červnu byli vyznamenáni Českým červeným kříţem
občané naší obce za bezpříspěvkové dárcovství krve.
Za 40 bezpříspěvkových odběrŧ byli oceněni Zlatou medailí
p. Marcel Zháňal a p. Radim Pěkník.
Obec Hať ocenila výše jmenované za tento velice humánní přístup věcným
darem a ještě jednou jim jménem všech spoluobčanŧ za jejich hluboce lidský postoj
děkuje.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V rámci předmětu Výchova k občanství ţáci 6. tříd vypracovali seminární práci o
obci Hať nebo Darkovice. Jedním z úkolŧ byla báseň o naší obci. Dětem se
básničky velmi vydařily, proto jsme se rozhodli, ţe nejlepší zveřejníme v Haťském
zpravodaji.
Samotní ţáci přiznali, ţe rozhodování nebylo vŧbec jednoduché, ale nakonec jsme
po třídním hlasování vybrali tyto.
Mgr. Karin Jarošová, ZŠ Hať

Hať
Ondřej Jaroš

Hať
Aneta Marčáková

Hať je dlouhá vesnice
a úzká jak hadice.
Hasiče má taky,
ale jen na horní Hati.
Školu má i se školkami,
ale potok Bečvu ne s rybkami,
pramení uţ ve Vřesině,
ale teče velmi líně.

Naše Hať je malá ves,
v kaţdém druhém stavení je pes.

Máme tu i penziony
a kostel se zvonícími zvony,
Máme tu i obchody
„JO“ a „Tempo“ závody.
Na obecním úřadě poštu taky máme,
všechno co se v Hati děje, to my všechno známe.
Vývěsky jsou na kaţdém rohu,
v Kotlině i u obchodu.
To je naše Hať.

Ve škole je 250 dětí,
na Den Země chodí zametat
smetí.

Ţije tady 2 600 lidí,
soused sousedovi na zahradu vidí.
Ve znaku je had, který nekouše,
na kopci stojí kostel svatého
Matouše.

Na dolní Hati je restaurace svatý
Mikuláš,
kdyţ máte chuť, zajděte si tam na
guláš.

Darkovice
Nela Válková
Moje rodná vesnice, se nazývá Darkovice.
Ţiji zde uţ pár let a musím na to pořád myslet.
V Darkovicích ţiji rád, nemusím tady nic postrádat.
Zábavy je tady dosti, jsou zváni domácí i hosti.
Máme tady sportovní hřiště a kousek dál i koupaliště.
Ten kdo by se nehýbal, nemohl by tu hrát ani volejbal.
I nové dětské hřiště tady máme a vţdy tam rádi chodíváme.
Kdo se nechce umazat, nemŧţe se tam ani ukázat.
Hať
Veronika Sochová
Hať je hrozně veliká, jako celá Afrika.
Je to přece srandička, vţdyť je přece maličká.
V Hati máme hráz, zná ji kaţdý z nás.
Máme taky obchŧdek, plný dobrých lahŧdek.
V Hati se nikdy nenudíme, a kdyţ, tak si zacvičíme.
S posilovnou v Hati, tuky se Ti ztratí.
Krásnou školu máme, všichni se v ní známe.
Hať je velká dědina, jak jedna velká rodina.

Absolventi ZŠ – kam dál??
V letošním školním roce opouští naší školu 28 ţákŧ z 9 tříd. 7 ţákŧ ze 7. tříd
bude pokračovat v základním vzdělání na gymnáziu v Hlučíně.
Z deváťáku jde 20 dětí na čtyřleté obory s maturitou a 8 dětí na tříleté obory
ukončené výučním listem. Sedm ţákŧ bude studovat na SŠ hotelnictví, gastronomie
a sluţeb v Šilheřovicích – čtyřletý obor hotelnictví 3 dívky, tříletý obor kadeřnice
také 3 dívky a jedna bude kuchař-číšník.
Čtyři hoši přijati na SOŠ dopravní. Dva se budou připravovat ve tříletém oboru
automechanik a dva ţáci ve čtyřletém oboru autotronik.
Informační technologii na SŠ teleinformatiky v Ostravě – Porubě bude studovat
jedna dívka a jeden chlapec. Informační a telekomunikační technologii si vybral
jeden kluk.
Rovněţ výpočetní techniku na SPŠ na Zengrově ulici vystuduje jeden ţák.

Vítkovická SŠ na Hasičské ulici se stane místem studia 3 našich ţákŧ ve čtyřletém
oboru hutník – operátor, mechatronik a tříletý obor opravář motorových vozidel.
Tři ţákyně byly přijaty na Obchodní akademii na Karasově ul. a vybraly si obor
ekonomické lyceum a obchodní akademie.
Dále naši ţáci budou studovat na jazykovém gymnáziu v Porubě, na střední
zdravotnické škole obor zdravotnický asistent a na SPŠCh a G v Ostravě – Zábřehu
přírodovědné lyceum.
Stavitelství na SPŠ stavební bude studovat jeden chlapec, další si vybral
instalatérství v Opavě a jedna dívka se chystá na profesi optičky ve čtyřletém
oboru na SOŠ elektrotechniky , Na Jízdáně. A jeden chlapec bude aţ v Karviné na
čtyřletém oboru strojník poţární techniky.
Mgr. Rita Sobková

Polsko
Dne 10. – 11.5.2010 jsme se vybraní ţáci ze sedmé a deváté třídy zúčastnili výletu
do Polska s našimi polskými kamarády. V 800 hod. pro nás přijel autobus a my jsme
mohli vyjet směr Bienkowice pro zbytek posádky. Kdyţ uţ jsme byli všichni, začala
naše výprava po stopách polské aristokracie. První zastávka byla v Krowjarkach,
kde jsme si prošli ruinou zámku, který se v současné době rekonstruuje. Poté jsme
jeli do Gloguwek, kde jsme zhlédli kostel, v němţ byla loretánská kaple.
V městečku jsme měli krátký rozchod. Poté jsme se vrátili k autobusu a jeli jsme dál
do Glucholaz, coţ je lázeňské město. Někteří ţáci i některé paní učitelky se napili
z přírodního léčivého pramene. Kdyţ jsme si prošli městečko, vydali jsme se
k místu, kde jsme byli ubytování. Tam nás nejdříve čekalo rozdělení do pokojŧ a
pak večeře. Po večeři jsme šli všichni ven, kde nás p.učitelky vyfotili ve stejných
tričkách, které jsme obdrţeli, poté jsme hráli rŧzné hry. Ráno po snídani jsme se
vydali na další cestu do Klasterne Gory, šli jsem lesem, kde jsme se zastavili u
pomníku. Poté pokračovala cesta lesem aţ do kláštera františkánŧ. Naše další
zastávka byla ve městě Prudnik, kde jsme měli hodinový rozchod a pak jsme
navštívili muzeum a rozhlednu. Pak uţ jen následovala ,,CESTA DOMŦ“. Počasí
jsme měli všelijaké, občas pršelo, občas bylo zamračeno. Jinak se výlet s polskými
kamarády vydařil…
Lucie Lampartová, 9. třída

Kouzelné odpoledne v mateřské škole na dolní Hati
Den dětí jsme v letošním školním roce oslavili z dŧvodu nepříznivého počasí
naprosto netradičním zpŧsobem – v prostorách mateřské školy, kterou čaroděj
„proměnil“ v kouzelný hrad. Třída se tak
změnila
v komnatu čaroděje, loţnice se stala
doupětem jeţibaby, podkroví bylo věţí,
kde ţila princezna, a pŧda dračí slují,
kde leţel v truhle v dračích vajíčkách
ukrytý
poklad.
Pohádkovou
atmosféru pomohla vytvořit děvčata
ze ZŠ a jedna maminka, které si
ochotně oblékly patřičné kostýmy a
staly se pohádkovými bytostmi, jeţ
zadávaly dětem úkoly. Děti úkoly
nadšeně plnily, protoţe na konci je
čekal
klíček
k pokladu. Rodiče si tak spolu
s dětmi mohli
díky pohádkovému příběhu
prohlédnout i
ty prostory v MŠ, které byly pro
ně uzavřené
a kde se nikdy neměli moţnost
podívat.

Kdyţ si děti na „dračích“ Kinder vajíčkách pochutnaly a sloţily poklad ukrytý
uvnitř, připravili pro ně rodiče sportovní soutěţe, u nichţ asistovaly pohádkové
postavy. Zajímavým zpestřením byla i chvilka bez deště, kdy na zahradu MŠ na
ponících přijela děvčata ze ZŠ, předala jim vlastnoručně vyrobené dárky a ukázala
našim dětem, jak o koně pečovat, jak je osedlat, ale i jak na nich jezdit. Na závěr
oslav si všichni pochutnali nejen na párcích, které ochotní tatínci venku upekli, ale i
na spoustě dobrot, jeţ maminky na oslavu přinesly.
Ráda bych poděkovala všem rodičŧm a děvčatŧm ze ZŠ, kteří se na prŧběhu
oslav podíleli a připravili tak dětem nezapomenutelné záţitky.
Radimcová Daniela, učitelka „dolní“ MŠ

Sportovní hry a krásný výlet v Polsku
Jiţ třetím rokem pořádá Ministerstvo školství a tělovýchovy pro mateřské školy
Sportovní hry. Od března děti trénují pět atletických disciplín – štafetový běh, hod
do dálky, překáţková chŧze, skoky v pytlích a pětiskok.
Taky děti z naší mateřské školy jsme do této soutěţe přihlásili. Prŧběţně
trénovali v naší krásné tělocvičně. Výkony dětí se postupně zlepšovaly a tím se
zvyšovalo i nadšení ze cvičení. Ke Dni dětí jsme v mateřské škole zorganizovali
školní kolo Sportovních her. Za svou snahu, píli a zručnost byly odměněny všechny
děti – diplomem a medailí. Sestavili jsme deset členŧ druţstev (pět chlapcŧ a pět
děvčat) a všichni jsme se velice těšili do Hlučína na okresní kolo. Ve svých
krásných ţlutých tričkách s nápisem MŠ HAŤ jsme chtěli vyhrát, ale bohuţel, na
sportovní stadion u ZŠ Tylova jsme 4.6.2010 nedojeli. Většina dětí totiţ
onemocněla infekčním onemocněním. Plané neštovice byly silnější, neţ naše
sportovní odhodlání. Byla to velká škoda! Tato akce nám nevyšla. Naštěstí si naše
ţlutá trička děti uţily na vystoupení ke Dni matek a v Polsku.
Ve středu 12.5. v 10 hod. přijel pro nás – pro děti 2. květinkové třídy, krásný
autobus. Předchozí léta se děti musely sváţet na hranice s Polskem auty. Bylo to
velice náročné, protoţe kaţdé dítě muselo sedět v autosedačce a na hranicích na ně
čekal polský autobus.
Letos jsme pro děti objednali český autobus, který nás od naší mateřské školy
zavezl aţ před polský Kulturní dŧm v Tworkově a pak zase zpět. Pro děti to byl
obrovský záţitek. Polským a českým dětem z Píště jsme zatančili na píseň Cukrárna
s barevnými míči. Za své krásné vystoupení dostaly mnoho pěkných hraček, diplom,
vyfotily se s panem starostou Pavlem Kotlářem a polskými inspektorkami a na závěr
si pochutnaly na výborném pohoštění. Děti byly nadšené. Takový krásný den se
neopakuje často a tak na něj dlouho s radostí vzpomínaly.
uč. Ivana Tvrdá, uč. Irma Domanská

ZE ŢIVOTA FARNOSTI
Ministrantský florbalový klub Hať
Nyní vám rád napíšu něco o letošní sezoně v MFBL (Ministrantské florbalové
lize), ve které jsme jiţ čtvrtou sezónu. V základní části sezóny se nám velice dařilo.
Po podzimní části jsme se drţeli na první příčce se dvěma prohrami. V jarní části
jsme bohuţel také dvakrát prohráli, ale i přesto jsme udrţeli status nejlepšího týmu
ligy v základní části a postoupili z prvního místa přímo do play-off. S námi
postupovalo dalších 5 týmŧ. Novinkou letošní sezóny bylo tzv. „Předkolo play-off“,
ve kterém se utkali týmy na 7.-10. místě o poslední dvě volná místa.
Dne 8.5.2010 se všech 8 postoupivších muţstev setkalo v tělocvičně
v Šilheřovicích, kde proběhlo play-off. Týmy byly rozděleny do dvou skupin po
čtyřech (systém kaţdý s kaţdým) a do vyřazovacích bojŧ postupovali první dva
celky. Naší skupinu tvořily týmy Kobeřic, Štěpánkovic, Píště a náš tým Hati.
Základní skupinu jsme vyhráli bez ztráty bodu a postoupili z prvního místa do
semifinále. Tam jsme se střetli s Mariánskými Horami. Bohuţel jsme v zápase
udělali pár individuálních chyb, které soupeř nemilosrdně trestal a tak M.Hory
vyhráli těsně 4:5. Nyní jsme uţ mohli doufat „jen“ ve třetí místo, o které jsme hráli
s Bohuslavicemi. Bohuslavice nad námi první dvě třetiny vedly, ale v poslední
třetině jsme dokázali srovnat a o osudu celého utkání rozhodovaly nájezdy. V
nájezdech jsme prohráli 1:0 a tuto sezónu ukončili se zklamáním a na čtvrtém místě
konečné tabulky.
Chci poděkovat všem za podporu našeho týmu a také obci za umoţnění koupě
nových dresŧ jiţ pro tuto sezónu. Děkujeme !!!
Za florbalový tým Tomáš Kuča

Manželé ŘKF Hať ve spolupráci s křesťanským centrem pro rodinu
Heřmánek Vás srdečně zvou na

KURZ MANŽELSKÉ VEČERY
Kurz je určen pro Vás všechny, kteří chcete pro své manželství udělat
něco pozitivního.
Kurz se uskuteční ve
Vinárně GLOBUS od 30.9 do 25.11.2010.
Bližší informace na webových stránkách www.obechat.cz odkaz
farnost/aktuality

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ
Květen 2010 - činnost našich hasičů
Jako většinu obcí na Moravě, tak i naši obec Hať zasáhly o víkendu (od 15. 5.)
velmi silné deště. Jelikoţ pršelo jiţ několik předešlých dní, tak docházelo
k rychlému stoupání hladiny místního potoka Bečva a také ke stoupání vodní
hladiny na hrázi. Velké mnoţství vody nejen u nás v obci zatopilo sklepy a studně a
zpŧsobovalo další materiální škody. K nekončícímu dešti se v neděli a v pondělí
přidal velmi silný vítr, který v nárazech lámal a vyvracel stromy, které jiţ velmi
nasátá pŧda nedokázala udrţet.
Neděle:
K odstraňování následkŧ, monitoringu situace, odčerpávání vod byla povolána
místní jednotka dobrovolných hasičŧ – JSDH Hať. První poplach byl jednotce
vyhlášen před třetí hodinou v neděli odpoledne. Hasiči vyjeli s vozidlem IFA W50L k odčerpání nádrţe na ulici Na Chromině, kde voda přetékala přes horní okraj
nádrţe.
Další poplach byl vyhlášen jednotce o chvíli později a to na odstranění
nebezpečných stavŧ. Z hasičské zbrojnice vyjíţdí i druhé vozidlo CAS 25 a vydává
se k restauraci U Sv. Mikuláše, kde bylo potřeba odstranit betonový okraj jednoho
z menších mostkŧ. Hrozilo, ţe voda jiţ nebude moci odtékat a zalije přilehlou
novostavbu a restauraci. Hasiči s majitelem provedli strţení boční stěny mostku a
následně vykopali strouhu, do které se měla svést voda. Po ukončení této činnosti se
hasiči přesunuli na další místo a to k mostkŧm u odbočky na Šilheřovice. Zde
provedli vykopání dalšího odtokového kanálu, neboť koryto místního potoka jiţ
v těchto místech nestíhalo velké mnoţství vody zachycovat.
Situace se nelepšila. Starosta obce, pan Kotlář vyhlašuje hasičŧm z Hati stav
pohotovosti. Pohotovost hasičŧ trvala celé tři dny, neuvěřitelných 72 hodin bez
přerušení. Za tu dobu hasiči prováděli v neustálých intervalech monitorování rychle
se zvyšující hladiny na hrázi nad obcí a její regulaci, dále monitorovali kritická
místa na potoku Bečva, poldrech, bočních přítocích potoka a pomáhali a
odstraňovali následky rŧzných událostí. V rámci této pohotovosti si hasiči zřídili
v hasičské zbrojnici provizorní stanoviště. Zde připravovali a čistili techniku na
další výjezdy. Také zde jedli, odpočívali, a kdyţ se podařilo a byl chvíli klid, tak i
spali. V nočních hodinách se totiţ hlídky po určitém časovém intervalu střídaly,
neboť bylo potřeba nabrat nové síly.
O pŧl páté odpoledne hasiči vyjíţdí k prvním popadaným stromŧm. Na silnici
směrem na Hlučín v lese Štípky hasiči z Hati provedli rozřezání a odstranění
mohutného jehličnanu, který zablokoval hlavní tah do obce Hať. Po odklizení a
zprŧjezdnění silnice se hasiči vrací na svou základnu a pokračují v monitoringu
situace. Hasiči společně se zástupci obce provádí i nadále regulaci prŧtoku vodní
masy skrze stavidlo na hrázi nad obcí.
Další zásah na spadlý strom následoval o pŧl desáté večer. O několik metrŧ dále neţ
u předešlého zásahu se vyvrátil další jehličnan. Opět hasiči provedli jeho rozřezání a

odklizení mimo vozovku. V prŧběhu zásahu hasiči uzavřeli nebezpečný prostor a
odkláněli dopravu přes další obce. Bohuţel se stalo, ţe někteří řidiči chtěli za
kaţdou cenu projet a ušetřit si tak pár minut. Neustále s hasiči smlouvali a snaţili se
dostat přes místo, kde probíhalo odstraňování následkŧ vyvráceného stromu a kde
hrozilo vyvrácení dalších stromŧ. Do zasaţené oblasti v prŧběhu zásahu nebyl
z bezpečnostních dŧvodŧ nikdo vpuštěn. Po zlepšení situace a ukončení zásahu byl
prŧjezd vozidlŧm povolen a hasiči se vrátili na základnu.
Po čtvrt na jedenáct hasiči opět vyjíţdí na likvidaci následkŧ spadlých stromŧ. Nyní
se jednalo o tři stromy, které zabránily vozidlŧm v prŧjezdu skrze les Štípky do naší
obce. Po příjezdu na místo hasiči provedli prŧzkum, aby zjistili stav situace a mohli
začít s odstraňováním popadaných stromŧ. Jelikoţ neustával silný nárazový vítr a
stromy neustále praskaly a padaly, tak bylo velitelem zásahu rozhodnuto o staţení
jednotky do bezpečí. Stalo se totiţ několikrát, ţe hasiči byli upozorněni píšťalou na
hrozící nebezpečí a museli několikrát opouštět zasaţený prostor. Jednotka se tedy
stáhla a velitel s operačním střediskem probral telefonicky stávající situaci. Bylo
rozhodnuto, ţe hasiči označí nebezpečné místo a zajistí silnici tak, aby nikdo do
zasaţené oblasti nejel. Dále bylo rozhodnuto, ţe bude provedena kontrola stavu na
silnici z druhé strany ze směru z Hlučína. Po příjezdu na místo události z druhé
strany bylo zjištěno, ţe došlo k vyvrácení více stromŧ a díky silnému větru neustále
praskaly další. Po telefonické domluvě s operačním střediskem v Bruntálu bylo
rozhodnuto o úplném uzavření silnice. Hasiči pak společně s policií ČR prováděli
odklon dopravy a zamezili vjezdu vozidel do lesa Štípky. Následně přijeli
zaměstnanci správy silnic a obě silnice úplně uzavřeli. Hasiči se vrací na základnu
kolem jedné hodiny ranní.
I v nočních hadinách hasiči z Hati prováděli neustálý monitoring a regulaci prŧtoku
vodní masy z nádrţe a na dalších vytipovaných místech.
Pondělí:
V šest hodin ráno vyjíţdí hasiči k dalším popadaným stromŧm. Nyní se několik
stromŧ vyvrátilo na ulici K Hubertu směrem k polským hranicím. Hasiči opět
pomocí motorových pil provedli odstranění vyvrácených stromŧ a zprŧjezdnili
silnici.
Další vyvrácený strom hasiči z Hati odstraňovali na hřišti kolem deváté hodiny
dopoledne. Došlo tedy opět k odstranění vyvráceného stromu pomocí motorových
pil.
Podmáčená pŧda a neustálý déšť měli za následek vyvrácení dalších stromŧ na
silnici v lese Hubert. Hasiči zde zasahovali společně s lesníky a zaměstnanci lesŧ
ČR a prováděli odklizení popadaných stromŧ a snaţili se zprŧjezdnit silnici do
Polska.
Tohoto dne jiţ hasiči naštěstí k dalším stromŧm nevyjíţděli a mohli tak pokračovat
v monitorování situace a na hrázi, poldrech, přilehlých tocích a snaţili se regulovat
prŧtok vodní masy skrz stavidla.
Úterý:
Druhého dne v brzkých ranních hodinách je hlášena hasičŧm další událost a to opět
popadané stromy. Opět se jednalo o silnici k polským hranicím. Hasiči k této

události vyjeli a pomocí motorových pil vyvrácené stromy rozřezali a silnici
zprŧjezdnili.
Neustálý déšť stále zvyšoval hladinu potoka a hladinu vody v nádrţích a voda jiţ
začala prosakovat z nasáté pŧdy i do sklepŧ obytných budov. Naštěstí obyvatelé
obce Hať myslí na nejhorší dopředu a vybavili se kalovými čerpadly. Spousta lidí
tedy čerpala ze svých sklepŧ vodu svépomocí a hasiče nebylo potřeba volat.
V jednom případě jiţ však hasiči museli zasahovat. V dopoledních hodinách vyjeli
k čerpání vody na ulici Pekařská, kde starší majitelka, která bydlela v usedlosti
sama, měla ve sklepě od 50 do 80 cm vody a nedokázala si sama pomoci. Hasiči
provedli nataţení hadicového vedení z objektu a pomocí plovoucího čerpadla
provedli odsátí vody ze zatopeného sklepa
Hasiči i nadále prováděli monitoring a regulaci prŧtoku vody. Naštěstí se počasí
umoudřilo a déšť jiţ nebyl tak vydatný. Monitorování situace probíhá celý den a
jako předešlé dny i v nočních hodinách. Hasiči se opět na základně střídají po
několika hodinách. Jedna skupinka chvíli odpočívá a druhá provádí monitoring celé
situace a regulaci prŧtoku vody.
Středa:
V ranních hodinách vyjíţdí hasiči opět k zatopenému sklepu, kdy na ulici Kostelní
odčerpávají pomocí plovoucího čerpadla z rodinného domu přes 40 cm vody.
Po odčerpání několika sklepních místností se hasiči přesunují na ulici U střediska,
kde zatopená studně začala prosakovat do sklepních prostor. Majitel se snaţil svými
prostředky odčerpávat vodu sám, ale proud vody byl tak masivní, ţe jiţ bylo potřeba
povolat hasiče. Pomocí poţární stříkačky hasiči odčerpali vodu ze studny a následně
i ze zatopeného sklepa.
Následně se hasiči přesouvali dále a prováděli další odčerpávání vody ze studní a
sklepŧ v několika domech. V odpoledních hodinách pak hasiči provedli vyčištění
ucpaných kanálŧ na ulici Rychlovecká, neboť z nich vytékala voda ven a vylévala se
do zahrad rodinných domŧ.
O pŧl čtvrté odpoledne bylo starostou rozhodnuto, ţe jiţ není potřeba stavu
pohotovosti a bylo ukončeno monitorování stavu vodní hladiny na hrázi, kritických
místech na potoce. Monitoring a regulaci prováděli nadále zaměstnanci obce. Hasiči
se tedy vrátili na základnu, kde provedli menší očistu techniky, osobních
ochranných prostředkŧ (obleky, helmy, brodící obuv, …) a následně se všichni
rozešli domŧ.
Stav pohotovosti trval od nedělního odpoledne do středečního odpoledne,
neuvěřitelných 72 hodin. Hasiči si na tuto dobu vybírali v práci dovolenou a někteří
za tuto dobu nebyli vŧbec doma se svými rodinami a blízkými. Takové je odhodlání
a snaha pomoci našich hasičŧ.
Tímto příspěvkem bych jim tedy chtěl za jejich pomoc velice poděkovat. Děkujeme.

Povodně 2010 – druhá vlna
Po několika dnech nepřestávajícího deště přišly v noci z prvního na druhého
v měsíci červen přívalové deště, které napáchaly v naší obci mnohem více škod neţ
první povodňová vlna v měsíci květnu. V případě první vlny se naštěstí hasičŧm

společně se starostou naší obce panem Kotlářem a zaměstnanci obce podařilo
zabránit větším škodám a odvrátit nebezpečí v podobě vylití potoka do obytné
zástavby. To však jiţ nebylo moţné v druhé vlně. Při přívalových deštích spadlo
neuvěřitelné mnoţství vody, které podmáčená pŧda jiţ nedokázala vsáknout a tak
došlo k tomu, ţe veškerá voda, která napršela, stékala do údolí, do naší obce.
Den první:
Vše započalo v noci a vyvrcholilo v ranních hodinách. Situace dosáhla tak
kritického stavu, ţe bylo rozhodnuto o svolání zásahové jednotky dobrovolných
hasičŧ naší obce. Poplach na odstranění nebezpečných stavŧ byl hasičŧm vyhlášen
chvíli před šestou hodinou ranní a tento jejich výjezd trval aţ do pŧl desáté večer.
Nejprve hasiči společně se starostou a zaměstnanci obce prováděli vyhodnocení
vzniklé situace. Následně prováděli stavbu provizorních hrází a barikád, které
zamezovaly přítoku velkého mnoţství vody do obce. Na některých místech potoka
Bečva byla zřízená monitorovací stanoviště. Monitoring byl také prováděn i na hrázi
nad naší obcí. Zde docházelo k rychlému zvyšování vodní hladiny a ze stávajícího
stavu, který se nelepšil, vyplynulo, ţe budou poprvé vyzkoušeny bezpečnostní
přepady na stavidle. Tato představa nabyla reálných rozměrŧ a přibliţně do hodiny
jiţ voda přetékala skrze zmíněné bezpečnostní přepady. V těchto chvílích jiţ nebylo
moţné provádět regulaci vody z hráze a hasiči se tak zaměřili na problematická
místa v naší obci.
Vlivem neustálého deště a obrovského mnoţství vody došlo k zatopení
křiţovatky a parkoviště pod kostelem a také k zatopení několika míst na ulici
Lipová. Další kritická situace byla na ulici Na Stavech, kde se potok Bečva vylil ze
svého koryta a zalil přilehlé zahrady, sklepy a garáţe obytných budov. Bylo
rozhodnuto o dočasném uzavření zatopených silnic a o omezení provozu na
některých místech. Hasiči tak prováděli odklon dopravy na výše poloţené silnice a
zabezpečovali, aby nikdo do zatopených částí nevjíţděl. Prŧjezd byl v jednu chvíli
povolen jen zemědělské technice a autobusŧm. V těchto chvílích jiţ bylo moţné jen
zjišťovat, co voda napáchala a připravovat se na situaci aţ voda opadne.
Po několika hodinách voda, která rychle zaplavila některé části naší obce, začala
pomaličku opadávat a hasičŧm přibyla další práce. Některé silnice, které byly dříve
zaplaveny, byly plné nánosŧ bahna a kamení a musely být očištěny. Hasiči za
pomocí proudu vody a lopat prováděli očistu na těchto ulicích: Kostelní, U
střediska, na několika částech ulice Lipová, K Hubertu, také na ulici Na Chromině a
na křiţovatce a přilehlém parkovišti pod kostelem. Hasiči, v době kdy prováděli
očistu silnic i nadále prováděli monitoring a snaţili se řešit drobné situace, na které
narazili. S opadající vodou bylo moţné započít i s čerpáním zatopených sklepŧ a
garáţí. V objektech, kde jiţ voda dále nepřitékala z potoka, či přilehlých
zaplavených zahrad prováděli pomocí několika agregátŧ čerpání vody.
K odčerpávání bylo pouţito také velmi silné čerpadlo umístěné v jednom
zásahovém vozidle. Dále byla pouţita přenosná poţární stříkačka a plovoucí
čerpadlo. Hasiči tedy pouţívali všechnu dostupnou techniku, kterou mají pro tyto
případy a kterou je moţné pouţít na čerpání znečištěných vod. Ačkoliv nasadili
veškerou techniku, kterou disponují, tak čerpání zatopených sklepŧ trvalo velice
dlouho. Nejvíce míst, kde bylo prováděno čerpání z domŧ, zatopených sklepŧ a

garáţí bylo na ulici Na stavech. Zde ještě o pŧl čtvrté odpoledne stála na několika
místech voda na silnici. Lidem, kteří poţádali o pomoc buď přímo hasiče, nebo
někoho ze zaměstnancŧ obce, hasiči nabídli svou pomocnou ruku a provedli
vyčerpání vody. Bohuţel hasiči ve své snaze pomoci, narazili i na občany, kteří
nedokázali pochopit to, ţe u nich není moţné ihned započít s čerpáním vody.
Jednalo se o situace, kdy ze zahrady ještě stále přitékala do zatopených sklepŧ voda.
V těchto případech byli vţdy majitelé postiţených objektŧ informování o tom, ţe
čerpání u nich proběhne za několik hodin, případně na druhý den. V prŧběhu
čerpání vody hasiči řešili i jiné situace. Museli například odklidit bariéru na
kanálových vpustích mezi poli na silnici směrem k Hubertu. Zde bylo provedeno
svedení přitékající vody ze silnice do příkopŧ a bylo započato s pomalým
odpouštěním tří obrovských rybníkŧ, které se zde za celý den vytvořily. Po zajištění
stabilního prŧtoku skrze kanálové vpusti se hasiči opět přesunuli na ulici Na stavech
a pokračovali v čerpání vody. Poslední událost, která byla hasiči tento den řešena,
byla ukončena aţ po deváté večerní hodině. Pro hasiče však jejich den ještě
neskončil, neboť bylo potřeba očistit techniku, doplnit pohonné hmoty jak do
vozidel, tak i do všech agregátŧ. Kaţdý si taktéţ čistil a sušil své osobní ochranné
pomŧcky, aby je mohl na druhý den opět pouţít. Pro hasiče tedy skončil jejich
pracovní den aţ v pozdních nočních hodinách.
Den druhý:
Ačkoliv probíhalo čerpání vody v prŧběhu celého předešlého dne, tak den
následující bylo v této činnosti pokračováno. Hasiči vyjeli ze své hasičské zbrojnice
jiţ v osm hodin ráno a prováděli další čištění cest a odčerpávání vody ze sklepŧ, ve
kterých nebyla odčerpána voda v předešlém dni. Také odčerpávali vodu, která se
dostala do sklepŧ v prŧběhu předešlé noci z vodních lagun a z přilehlých pozemkŧ.
Čerpání a čištění cest bylo provedeno na těchto místech: na několika místech ulice
Lipová, dále na ulicích: Na Chromině, Na Stavech, Kostelní, K Hubertu a na mnoha
dalších.
Čerpání a čištění silnic hasiči ukončili před pátou hodinou odpolední. Poté ještě
provedli očistu a mytí zásahových vozidel, doplňovali pohonné hmoty a připravili
veškerou techniku na případný další zásah.
Pro představu o činnosti našich hasičŧ v rámci této první a druhé povodňové vlny
je na hasičských stránkách umístěna spousta fotografií a další informace.
Více na: http://hasici-hat.unas.cz
Ing. Zdeněk Janoš, člen JSDH Hať

KONEČNÉ TABULKY TJ TTC HAŤ 2009 – 2010
KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PORUBA
SLEZAN OPAVA
HRABŮVKA
DĚHYLOV
BOLATICE
HAŤ
MIT.OSTRAVA
KATEŘINKY
SVINOV
NOVÁ BĚLÁ
KLIMKOVICE
BOBROVNÍKY

B
C
A
A
A
A
C
B
B
A
A
B

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ 1.TŘÍDY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

M.LAZCE
CHVALÍKOVICE
SLEZAN
MSA D.B.
BOBROVNÍKY
BOLATICE
DĚHYLOV
HAŤ
DARKOVICE
CHVALÍKOVICE
KRAVAŘE
RADUŇ

C
A
D
B
C
B
B
B
A
B
A
A

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ 3.TŘÍDY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BOBROVNÍKY
M.LAZCE
D.ŽIVOTICE
DARKOVICE
CHVALÍKOVICE
KATEŘINKY
KRAVAŘE
HAŤ
OTICE
DARKOVICE
HÁJ VE SLEZ.
RADUŇ
JANČÍ
DĚHYLOV

E
D
A
C
D
D
C
C
A
D
A
B
B
E

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ 1. TŘÍDY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MSA D.B.
DARKOVICE
DĚHYLOV
KRAVAŘE
KATEŘINKY
HAŤ
SLEZAN
RADUŇ

A
A
A
A
A
A
A
A

Určitě skvělým úspěchem je zopakování loňského 6.místa muţŧ v Krajském
přeboru a historicky nejlepší umístění TTC Hať B v elitním Okresním přeboru
1.třídy. Udrţet 4.týmy pro tak malou organizaci jakou jsme, je někdy doslova
nadlidský úkol, celého vedení TTC Hať. Na příští sezónu si dáváme skromný cíl a
to dohrání všech soutěţí,abychom v sezóně 2011 – 2012 mohli přihlásit zase
všechny druţstva s dŧrazem na udrţení hlavně Krajské soutěţe. V dalších soutěţích
umístění velký význam nedáváme.

AKTUÁLNÍ ŽEBŘÍČEK TJ TTC HAŤ 2009 – 2010
1.

TOMÁŠ PLAČEK

2.

PAVEL SMETKA
PAVEL VAŘECHA
JOSEF SMOLKA
JAN MIKESKA
RUDOLF ZDRAŽILA
MIROSLAV JANÍK
VOJTĚCH SOBEK
PAVEL PÍSKALA
JIŘÍ MACHALLA
DALIBOR ŠTVERKA
JIŘÍ MAIER
VALTR WITASSEK
LUBOMÍR MACHALLA
IVANA BIERNATOVÁ
GABRIELA PLAČKOVÁ
JAN MAIER
DAVID BIERNAT

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Za TTC Hať, Jan Mikeska

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Baďurová Hilda

88 let

Krakovka Antonín

88 let

Císařová Gertruda

87 let

Brožová Arnošta

87 let

Korzonková Emilie

87 let

Harazimová Eliška

87 let

Steppek Karel

87 let

Kapersteinová Gertruda

85 let

Svoboda Josef

82 let

Bortliková Edeltrauda

82 let

Popelek Josef

80 let

Rupník Hubert

80 let

Kolasková Anna

80 let

Obecní úřad přeje všem jmenovaným do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
UZAVŘENÉ SŇATKY
Jana Cingelová
Lucie Majerová
Gabriela Šulová

♥
♥
♥

Radim Knapík
Lukáš Pospíšil
Petr Buchta

Obecní úřad přeje novomanželům všechno nejlepší na společné
cestě životem.
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